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ВІДГУК 

ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА  

на дисертаційне дослідження Товтин Світлани Вікторівни «Тактичні 

прийоми розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними 

відхиленнями»,  підготовленої на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук  за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика;  судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 

 

 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що в Конституції 

України найвищою соціальною цінністю проголошено людину, її життя і 

здоров’я, честь та гідність, недоторканість і безпеку. Поряд із тим, що нині на 

державному рівні здійснюються комплексні заходи щодо реформування 

правоохоронної системи, наближення практичної діяльності до кращих 

європейських та світових стандартів, у суспільному житті має вираз й інша 

тенденція. Зокрема, зниження рівня соціального забезпечення населення, 

криміналізація його певних верств, пропаганда аморального способу життя, 

допустимість проявів агресії та жорстокості,  впливає на збільшення кількості 

вчинюваних тяжких насильницьких злочинів, зокрема, й стосовно вчинення 

вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями.  

За таких умов вкрай гострою є потреба у розробці криміналістичної 

методики розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленням, 

формування відповідних криміналістичних рекомендацій. Ключове значення у 

системі криміналістичної тактики має тактичний прийом як її основний 

системоутворюючий елемент. Тактичні прийоми та їх комплекси змістовно 
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наповнюють криміналістичну методику, визначають спосіб дій осіб, що 

проводять досудове розслідування. Внаслідок недостатнього висвітлення 

питань розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями у 

науковій та навчальній літературі, є потреба сформувати відповідні теоретичні 

положення та практичні рекомендації, що висвітлюватимуть  тактичні 

прийоми розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями. 

Вказане та інші об’єктивні обставини обумовлюють актуальність теми 

дисертації, підкреслюють необхідність формування теоретичних засад, 

криміналістичних рекомендацій.  

Багато питань, які стосуються проблематики дисертації, у науковій 

літературі не досліджені, а деякі – розроблено недостатньо. Так, існує 

об’єктивна необхідність висвітлення стану наукової розробленості 

проблематики застосування тактичних прийомів при розслідуванні вбивств, 

пов’язаних із сексуальними відхиленнями; визначення поняття та видів  

тактичних задач, що вирішуються під час розслідування вбивств, пов’язаних 

із сексуальними відхиленнями; виокремлення форм та основних напрямів  

використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях при 

розслідуванні вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями; висвітлення 

особливостей існуючої практики та визначення основних напрямів 

застосування тактичних прийомів з метою отримання криміналістично 

значимої інформації про особу злочинця; формування ситуаційних моделей 

для відпрацювання різноманітних версій з метою встановлення особи, яка 

вчинила вбивство, пов’язане із сексуальним відхиленням; розкриття основних 

тактичних прийомів розслідування та формування криміналістичних 

рекомендацій за даних умов; визначення основних напрямів удосконалення 

тактичних прийомів розслідування вбивств, пов’язаних з сексуальними 

відхиленнями; розробці криміналістичних рекомендацій для встановлення 

особи невпізнаного трупа при розслідуванні вбивств, пов’язаних з 

сексуальними відхиленнями. 
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На  вирішення вказаних важливих, та в ряді випадків проблемних 

питань спрямоване дослідження Товтин Світлани Вікторівни,  відповідно до 

мети роботи, що полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці 

криміналістичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення 

розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями, на основі 

комплексного аналізу наукових досліджень, законодавчих актів, 

криміналістичних рекомендацій і матеріалів слідчої та судової практики (с. 7  

дисертації). З метою досягнення вказаної мети у роботі сформовано ряд задач 

(с. 7-8 дисертації).  

Дисертація виконана відповідно до важливих державних програм, 

нормативно-правових актів, спрямована на реалізацію їх положень (п. 2.2 та 

п. 4.4 Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 

Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, ґрунтується на 

положеннях Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1209-р). Тема дисертаційного 

дослідження затверджена рішенням Вченої ради Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки від 27 листопада 2014 року 

(протокол № 4). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій полягає у тому, що за характером і змістом розглянутих питань 

дисертація є одним із перших в Україні наукових, комплексних, 

монографічних досліджень проблеми застосування тактичних прийомів при 

розслідуванні вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями (с. 9 

дисертації). Автором сформульовано низку положень, висновків і пропозицій, 

важливих для юридичної науки.  

Достовірність отриманих наукових результатів обумовлена 

застосуванням загальнонаукових та спеціально юридичних методів 

дослідження (с. 8-9 дисертації): зокрема, діалектичного, історико-правового, 

догматичного, порівняльно-правового, формально-логічного, системного, 
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статистичних та соціологічних методів; використанням ґрунтовної емпіричної 

бази дослідження, основу котрої складають результати узагальнених даних 

опитування 187 слідчих МВС (Національної поліції), 193 оперативних 

працівників МВС (Національної поліції), узагальнені дані вивчених 127 

кримінальних справ (проваджень) за період з 2002 по 2014 роки в різних 

регіонах України. 

Проведене дослідження ґрунтується на аналізі значної кількості 

законодавчих та наукових джерел, даних слідчої та судової практики. 

Отримані висновки відрізняються обґрунтованістю, сформованим авторським 

баченням щодо вирішення проблемних питань.     

Слід відзначити хороший літературний стиль, доступність аргументації, 

вдале ілюстрування теоретичних положень узагальненими статистичними 

даними, прикладами з практики. Інформативними є систематизовані 

здобувачкою додатки до дисертації, що демонструють результати проведених 

емпіричних досліджень, відомості про впровадження у практичну 

правоохоронну діяльність та освітній процес отриманих результатів.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за 

характером і змістом розглянутих питань дисертація є одним із перших в 

Україні наукових, комплексних, монографічних досліджень проблеми 

застосування тактичних прийомів при розслідуванні вбивств, пов’язаних із 

сексуальними відхиленнями. Так, відповідно до вимог наукової новизни 

автором:    

 дано авторське визначення поняття вбивства, пов’язаного із 

сексуальними відхиленнями, та запропоновано пункт 10 частини 2 статті 15 

Кримінального кодексу України викласти у такій редакції: «поєднане із 

зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті 

неприродним шляхом чи пов’язане із сексуальними відхиленнями»; 

 запропоновано авторське визначення тактичного прийому при 

розслідуванні вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями; 



 5 

 розроблені типові криміналістичні рекомендації для розслідування 

вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями. 

Крім того, у роботі ряд положень було удосконалено та дістали 

подальшого розвитку (с. 10-11).  

Повнота викладу наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, у наукових працях. Основні наукові 

результати дисертації відображено у 14 наукових публікаціях, серед яких 5 

наукових статей, опублікованих в юридичних фахових виданнях, одна з них – 

у фаховому іноземному виданні та 9 тезах доповідей, оприлюднених на 

міжнародних науково-практичних конференціях та круглих столах. 

Значення праці для науки і практики полягає в тому, що пропозиції 

здобувачки використовуються та мають перспективу подальшого 

впровадження при вирішенні практичних завдань  у науково-дослідній сфері, 

у законотворчій діяльності, у освітньому процесі вищих навчальних закладів 

України, у практичній діяльності правоохоронних органів України, що 

підтверджується відповідними актами впровадження, які представлені у 

додатках до дисертації.  

Зміст дисертації. Заслуговує схвалення структура дисертації, в якій у 

логічній послідовності від загального до окремого, у межах трьох розділів, 

дев’яти підрозділів, досліджуються основні питання. Робота доповнюється 

додатками, які містять узагальнені результати опитування слідчих, 

оперативних працівників Національної поліції (МВС України), узагальнені 

статистичні дані, відомості про впровадження.  

Список використаних джерел включає 362 найменування, що охоплює 

законодавчі джерела, наукові праці, емпіричні джерела.  

Перший розділ дисертації  «Теоретико-правові та криміналістичні 

основи тактичних прийомів розслідування вбивств, пов’язаних із 

сексуальними відхиленнями» присвячений висвітленню: наукової думки щодо 

тактики розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями                  

(підрозділ 1.1.),  поняття та видів тактичних задач, що вирішуються під час 
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розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями (підрозділ 

1.2), формам використання спеціальних знань при розслідуванні вбивств, 

пов’язаних із сексуальними відхиленнями (підрозділ 1.3).  

У підрозділі 1.1 привертає увагу ґрунтовний аналіз наукових праць 

щодо висвітлення проблематики розслідування вбивств на сексуальному 

підґрунті, обрання найбільш доцільної, на думку автора, термінології, 

окреслення теоретичного підґрунтя роботи. Проведене дослідження наукових 

праць свідчить про достатній рівень опрацювання історіографії порушеної 

проблематики, а також визначення питань, що потребують першочергового 

опрацювання (с. 15-34). На підставі проведених досліджень автор цілком 

переконливо підсумовує, що «під поняттям «вбивства, пов’язані із 

сексуальними відхиленнями» у криміналістиці пропонують розуміти групу 

вбивств, що мають подібні (схожі) криміналістичні ознаки і безпосередньо 

поєднані із задоволенням сексуального потягу» (с. 23 дисертації). 

У підрозділі 1.2 значна увага звертається а тлумачення ключових понять 

криміналістичної науки, наприклад таких як: «задача», «слідча задача», 

«типова задача розслідування» (с. 34-51 дисертації). Підкреслено, що 

виділення комплексу типових задач розслідування є одним із сучасних 

підходів до розв’язання багатьох існуючих у практиці проблем.  

При висвітленні  підрозділу 1.3 акцентується увага на висвітленні 

основних процесуальних форм використання спеціальних знань у 

кримінальному провадженні: безпосереднє використання їх слідчим, 

прокурором, судом, слідчим суддею; участь спеціаліста при проведенні 

слідчих (розшукових) дій; проведення судових експертиз. 

У другому розділі дисертації «Тактичні прийоми при розслідуванні 

вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями»  розкрито наступні 

питання: роль тактичних прийомів для отримання криміналістично значимої 

інформації при розслідуванні вбивств, пов’язаних із сексуальними 

відхиленнями (підрозділ 2.1); тактичні прийоми розслідування, спрямовані на 

викриття осіб, які вчинили вбивство, пов’язане з сексуальними відхиленнями 
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(підрозділ 2.2.); тактичні прийоми встановлення серійного характеру вбивств, 

пов’язаних із сексуальними відхиленнями (підрозділ 2.3). 

У підрозділі 2.1. привертає увагу формування здобувачкою на підставі 

проведених досліджень типових криміналістичних типів сексуального вбивці  

(«психопат», «шизофренік-олігофрен», «мисливець», «імпульсивний», 

«судимий», «неповнолітній», «нетиповий»), окреслення їх  криміналістично 

значущих ознак, типових дій компетентних осіб з метою їх викриття та 

досудового розслідування за вказаних умов  (с. 69-90 дисертації). 

За змістом підрозділу 2.2., при висвітленні тактичних прийомів  

розслідування, спрямованих на викриття осіб, які вчинили вбивство, пов’язане 

з сексуальними відхиленнями, звертається увага на проведення з вказаною 

метою допиту підозрюваного,   пред’явлення для впізнання, слідчого 

експерименту, обшуку, судових експертиз та ін. (с. 92-111 дисертації). Під час 

висвітлення проблематики акцентується увага на проблемні питання 

вирішення завдань розслідування та застосовуваних тактичних прийомів.   

У підрозділі 2.3 ключова увага звертається на  здійснення класифікації  

ознак серійності й виділення відповідних криміналістичних, психологічних й 

системоутворюючих ознак. Для посилення достовірності отриманих висновків 

наводяться дані емпіричних досліджень (с. 113-114 дисертації). 

У третьому розділі дисертації «Розслідування деяких обставин 

вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями, та встановлення осіб за 

невпізнаними (розчленованими) трупами» приділено увагу наступним 

питанням: тактичним прийомам, спрямованим на встановлення та 

розслідування обставин вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями 

(підрозділ 3.1), тактичним прийомам встановлення особи невпізнаного трупа 

при розслідуванні вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями 

(підрозділ 3.2), визначенню особливостей встановлення особи по 

скелетованому і розчленованому трупах при розслідуванні вбивств, 

пов’язаних із сексуальними відхиленнями (підрозділ 3.3).  
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У цілому, матеріал дисертації поданий логічно, використані нові 

законодавчі, наукові джерела, результати власних емпіричних досліджень, 

формуються нові науково обґрунтовані положення. 

Проведене здобувачкою дослідження є завершеним, його вивчення  

дозволяє зробити висновок про належний рівень проведеного дослідження, за 

результатами котрого сформовані теоретичні положення та практичні 

рекомендації щодо удосконалення реалізації тактичних прийомів 

розслідування вбивств,  пов’язаних із сексуальними відхиленнями. 

Оформлення дисертації відповідає встановленим вимогам.  

Автореферат дисертаційного дослідження достатньо ґрунтовно 

розкриває його зміст і надає повне уявлення про наукову цінність і практичну 

значущість  праці. Зміст автореферату та основних положень дисертації є 

ідентичними.  

Вивчення змісту дисертації свідчить і про певні зауваження, на які 

здобувачці слід звернути більш прискіпливу увагу, або забезпечити їх належну 

аргументацію. Зокрема:  

1. Мета дисертації сформована здобувачкою як «теоретичне 

обґрунтування та розробка криміналістичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення розслідування вбивств, пов’язаних із сексуальними 

відхиленнями, на основі комплексного аналізу наукових досліджень, 

законодавчих актів, криміналістичних рекомендацій і матеріалів слідчої та 

судової практики» (с.  7 дисертації). 

При цьому об’єктом дослідження є «суспільні відносини, що виникають 

у процесі застосування тактичних прийомів при розслідуванні вбивств, 

пов’язаних з сексуальними відхиленнями», а предметом – «тактичні прийоми 

розслідування вбивств, пов’язаних з сексуальними відхиленнями» (с. 8 

дисертації). 

На думку опонента, за такого тлумачення мета роботи є ширшою за 

об’єкт та предмет дослідження. Крім того, деякі питання, які висвітлюються у 

роботі, попри їх актуальність, за своїм змістом ширше ніж власне 
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проблематика тактичних прийомів розслідування вбивств, пов’язаних із 

сексуальними відхиленнями.  

2. Висвітлюючи наукову новизну, у рубриці «вперше» пропонує  

авторське визначення тактичного прийому при розслідуванні вбивств, 

пов’язаних із сексуальними відхиленнями та розкриває його зміст у    

підрозділі 1.1 дисертації, розуміючи під даним поняттям «систему найбільш 

раціональної та доцільної діяльності слідчого для встановлення психологічних 

відносин з учасниками кримінальної процесуальної діяльності з метою 

виявлення, фіксації, дослідження та використання доказової інформації» (с. 4 

дисертації). Враховуючи напрацювання провідних вчених щодо висвітлення 

сутності тактичного прийому, хотілося б почути думку здобувачки, в чому 

переваги авторського визначення перед іншими тлумаченнями, сформованими 

у наукових джерелах (В.П. Бахін, В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько) і які 

особливості притаманні тактичним прийомам за умов розслідування вбивств, 

пов’язаних із сексуальними відхиленнями.  

3. За змістом підрозділу 1.3 «Форми використання спеціальних знань 

при розслідуванні вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями» 

здобувачка підкреслює таку важливу форму застосування спеціальних знань 

як проведення судових експертиз (с. 62-64 дисертації). Однак, виокремивши 

загальні засади, не конкретизувала питання щодо типових експертиз при 

розслідуванні вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями, 

застосуванні тактичних прийомів та, можливо, організаційних заходів, що 

застосовуються за даних умов. Продовжуючи розглядати питання проведення 

експертиз у підрозділі 2.2., здобувачка обґрунтовує, що «важливу роль у 

викритті сексуального убивці відіграє судово-медична експертиза речових 

доказів. Об’єктами цього виду лабораторних досліджень є: кров, волосся, різні 

виділення людського організму (сперма, слина, піт та ін.), органи і тканини 

людини і її рештки»  (с. 103 дисертації). Бажано було б конкретизувати та 

розширити види судових експертиз та об’єкти дослідження за даних умов.  



 10 

4. Визначаючи емпіричну базу дослідження, здобувачка вказує  про 

узагальнені дані вивчених 127 кримінальних справ (проваджень) за період з 

2002 по 2014 роки в таких регіонах України, як Волинська, Львівська, 

Рівненська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Закарпатська області та 

м. Києва. Слід конкретизувати, за якими статями Кримінального кодексу 

України бути кваліфіковані злочинні дії. Крім того, наводячи у актуальності 

роботи статистичні дані, зазначається загальна кількість вбивств у звітному 

періоду та кількість вбивств, пов’язаних із сексуальними відхиленнями. Під 

час прилюдного захисту дисертації бажано пояснити, про які саме критерії 

виокремлення такого виду вбивств йде мова.  

Однак, підсумовуючи викладене вище, слід зауважити, що вказані 

зауваження водночас підкреслюють актуальність досліджуваної 

проблематики, мають дискусійний характер та не впливають на позитивне 

враження від рецензованої наукової праці.  

Загалом дисертація «Тактичні прийоми розслідування вбивств, 

пов’язаних із сексуальними відхиленнями» є завершеною науковою 

працею, яка відрізняється актуальністю, новизною і практичною цінністю, 

містить змістовні теоретичні напрацювання та практичні рекомендації.  

 

ВИСНОВОК  

 

Дисертація «Тактичні прийоми розслідування вбивств, пов’язаних із 

сексуальними відхиленнями», подана на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес 

та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, 

вирішує важливе наукове завдання, що стосується формування теоретичних 

положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення реалізації 

тактичних прийомів розслідування вбивств,  пов’язаних із сексуальними 

відхиленнями. Дисертація є актуальною, завершеною, самостійною, має 

теоретичну і практичну значущість, відрізняється положеннями наукової  
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